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 الهيئة العامة للرياضة  الهيئة:
 نادي الهالل السعودي النادي:

 مجلس إدارة نادي الهالل الرياضي المجلس:
 الرئيس التنفيذي لنادي الهالل الرياضي  الرئيس التنفيذي:

 لنادي الهالل الرياضي المدير المالي :المدير المالي
  الهيئة العامة للرياضةالالئحة األساسية لألندية الرياضية المعتمدة من  الالئحة األساسية:

 

 أهداف السياسات المالية:
 تهدف السياسات المالية لنادي الهالل إلى تحقيق التالي:

 ضمان االستغالل األمثل لموارد النادي  .1
 متابعة تحصيل إيرادات النادي وسداد التزاماته في وقتها .2
 الرقابة على ممتلكات النادي المنقولة والثابتة  .3
 القرار بالمعلومات المالية المناسبة في التوقيت المطلوبدعم متخذي  .4

 

 : تعيين المدير المالي

 يعين المدير المالي من قبل الرئيس التنفيذي.

 :ساسيةاأل
 الفقرة د33

 

 :االلتزامات

 يجب على النادي االلتزام بما يلي:

 ات المحاسبية الصادرة من الهيئة.لألصول واإلجراءااللتزام بجميع القرارات والتعليمات المنظمة  .1

االلتـــزام بتمكيـــن ممثلـــي الهيئـــة، والمكتـــب، ومراقـــب الحســـابات مـــن االطـــالع علـــى  .2
جميـــع المســـتندات والوثائـــق ذات الصلـــة باإليـــرادات، والمصروفـــات، وأي موضوعـــات 

واإلفصـــاح عنهـــا، وإجـــراء الفحـــص، ، لمصلحـــة االطـــالع عليهـــاســـتلزم اماليـــة أخـــرى ت
 داريـــة والماليـــة للنـــادي.والمراجعـــة، والتدقيـــق، والمراقبـــة لألعمـــال اإل

االلتـــزام بالقـــرارات والتعليمـــات المنظمـــة لالســـتثمار فـــي األنديـــة، وأن أي عقـــد أو اتفاقيـــة  .3
أو عضـــو مجلـــس اإلدارة لـــم تصـــدر موافقـــة الهيئـــة عليهـــا    التنفيـــذي،توقـــع مـــن الرئيـــس  

فـــي مواجهتهـــا، أو مواجهـــة النـــادي، وأن مـــن يقـــوم لـــن يكـــون لهـــا أي أثـــر قانونـــي 
بالتوقيـــع علـــى تلـــك العقـــود أو االتفاقيـــات ســـيتحمل المســـؤولية القانونيـــة الكاملـــة، ومـــا 

 ـي مواجهـــة الطـــرف اآلخـــر.يترتـــب عليهـــا مـــن التزامـــات فــ

ع جميـــع المعامـــالت الماليـــة للتدقيـــق والمراقبـــة الدوريـــة أو المفاجئـــة مـــن  يلتـــزم بخضـــو .4
 قبـــل ممثلـــي الهيئـــة والمكتـــب.

 االلتزام بتعيين مراقب للحسابات »المدقق الخارجي«.  .5

ـــع لـــه النـــادي، متضًمنـــا  يلتـــزم النـــادي برفـــع تقريـــر مالـــي شـــهرياً لمكتـــب الهيئـــة التاب .6
 .اإليـــرادات ومصروفـــات النادي

املة ويلبي كافة المالية فريق عمل بدوام كامل يتمتع بمؤهالت ومهارات كيجب أن يكون لإلدارة  .7
 .متطلبات اإلبالغ

 إلدارةخطة استراتيجية تجارية واضحة الصياغة تتعلق بالرعاية والشراكات وخطة    اإلدارة بوضعتقوم   .8
في النادي ويتم وتكون كافة المسؤوليات مخصصة  مالية، هدافأوبعد الشركاء واالبقاء عليهم فيما 

 .االلتزام بالخطة

بالمالية والمحاسبة اصة تقوم اإلدارة بوضع مجموعة كاملة ومحدثة من البرمجيات والنظم الخ .9
 .والتخطيط

من قبل اإلدارة ميع النفقات الهامة بشكل مفصل ويتم اعتمادها بعد ذلك جليتم وضع دراسة جدوى  .10
 .العليا في النادي

 .عدم وجود ديون مستحقة على الناديمن  يجب ان تتأكد اإلدارة  .11

 :ساسيةاأل
54 
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% فيما  70كامال بحيث تكون اقل من % التزاما 70يلتزم النادي بنسبة األجور / الدوران البالغة  .12
 .يتعلق بكرة القدم او تكون النفقات الفائضة مغطاة مسبقاً من قبل مجلس اإلدارة

المالية والتقدم   شؤون الناديصدار تقرير سنوي متاح لالطالع العام يغطي كافة  إ بالمالية  قوم اإلدارة  ت .13
 .على صعيد مؤشرات األداء الرئيسية أحرزهالذي 

المعنية بحسب قائمة الضوابط  الجهةوالمدرب الى  نبالالعبيقوم النادي بتقديم كافة العقود المتعلقة ي .14
 .المالية الخاصة بنفقات النادي ألنشطة كرة القدم

 .التي تعنى بالحد األعلى لألجور فيما يتعلق بالالعبين بشكل كامل باألنظمةيلتزم النادي  .15

يجب على النادي تمكين ممثلي الهيئة من االطالع على جميع المستندات والوثائق ذات الصلة  .16
 تدقيق والمراقبة لألعمال اإلدارية والمالية الخاصة باالستثمار باالستثمار وال

 :اإلختصاص

 يمارس المدير المالي االختصاصات التالية:

 التنفيذي. إعداد مشروع ميـزانية النادي بالـتعاون مع الرئيس  .1

 .إعـداد التقرير المالي والحساب الختامي للسنة المنتهية، وعـرضه على الرئيس التنفيذي .2

 إعداد تقرير ربع سنـوي عن الــوضع المــالي للـنادي، وعرضه على الرئيس التنفيذي. .3

 .ضمن حدود بنود الميزانية طبًقا للوائح والتعليماتلمجلس لالمالية قرارات التنفيذ  .4

 الـتوقيع مـع الرئيس التنفيذي على أوامر الـصرف والشــيكات. .5

 استالم إيرادات النادي بموجب سند قبض، وإيداعها في حساب النادي، وتسجيلها في السجالت المالية. .6

 مراجعة وتدقيـق حسابات النادي، وحفظ مستندات اإليرادات والنفقات في مقر النادي، وتحت مسؤوليته. .7

ــة إيـــرادات ومصروفـــات النـــادي، ونفقاتـــه، وفًقـــا لبنودهـــا فـــي الســـجالت تســـجيل كافـ .8
 المعتمـــدة، وإبالغ المدير التنفيـــذي عـــن كل مخالفـــة فيهـــا.

اطالع مندوبي المكتب ومراقبي الحسابات على كافــة اإليرادات، والمصروفات، ومستنداتها عند  .9
 الطلب.

صـــرف أجـــور العامليـــن فـــي النـــادي وفـــق اإلجـــراءات المقـــررة، ومســـيرات األجـــور،  .10
قع مـــن ِقبلـــه والرئيـــس التنفيـــذي.  علـــى أن تــــوَّ

تسجيل ممتلكات النادي في سجالت خاصة يحفظها بمقر النادي طبًقا لألصول المالية، وتحت  .11
 .مسؤوليته

 نظيم السجالت المعتمدة من الهيئة، وله أن ينظم أية سجالت إضافية يراها ضرورية.إعداد وت .12

التوقيـــع علـــى محضـــر االســـتالم والتســـليم بيـــن اإلدارة الســـابقة واإلدارة الجديـــدة، ســـواء  .13
تحـــت إشـــراف منـــدوب فـــي حـــال انتهـــاء مـــدة مجلـــس اإلدارة، أو االســـتقالة، أو الحـــل 

 مـــن المكتـــب.

ال يجـــوز إخـــالء طـــرف أي موظـــف فـــي اإلدارة الماليـــة بالنـــادي، أو قبـــول اســـتقالته إال  .14
 بعـــد إعـــداد محضـــر بإخـــالء طرفـــه.

 :ساسيةاأل
34 

  
 الدليل:

3,1 
6,5 

 

 الفترة المالية للنادي: 

من العام  ، وتنتهي في نهاية شهر يونيومن كل عام ميالدي تبدأ السنة المالية للنادي من بداية شهر يوليو
 .الميالدي التالي

 :ساسيةاأل
36  
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 : ميزانية النادي

 تتكون ميزانية النادي من األبواب التالية:  .1

 يشمل األجور، والبدالت، والمكافآت، واالنتدابيات. الباب األول:
يشـــمل تأميـــن وســـائل النقـــل وصيانتهـــا، والمحروقـــات، وصيانـــة األجهـــزة  الثاني:الباب 

 والمعـــدات، والبريـــد، والهاتـــف، واألثـــاث، والمســـتلزمات المكتبيـــة. 
 طات المختلفة ومستلزماتها.نفقات النشا يـشمل الثالث:الباب 
 الصيانة، والترميم، والمـشاريع المعتمدة. يشمل الرابع:الباب 

 .التصديق على الميزانية صرف أي مبلغ من غير الباب المخصص له ال يجوز بعد .2

  اآلتي:يجوز لمجلس اإلدارة النقل من بند إلى آخر في نفس باب الميزانية، وفق  .3

 اعتماده.% من اصل 50ة بنسبة تعزيز البند من بند الى اخر مرة واحد -أ

 .% فيستلزم األمر موافقة الهيئة50تعزيز البند بأكثر من  -ب

 . ال يتم النقل بين أبواب الميزانية إال بموافقة الهيئة .4

 :ساسيةاأل

 

37 

38 

39 

40 

 فتح حساب بنكي: 

 . يجب على األندية التي تطبق االحتراف فتح حساب بنكي لالحتراف بعد موافقة الهيئة -

 .من مجلس اإلدارة اعتمادهال توقيع المدير المالي والرئيس التنفيذي إلى البنك فور اإرس يجب  -

 :ساسيةاأل

42 

43 

 إيداع أموال النادي النقدية: 

يجـــب علـــى الــــنادي أن يـــودع أموالـــه النقديـــة باســـمه فـــي أحـــد البنـــوك فـــي المدينـــة التـــي  
يقـــع بهـــا النـــادي، أو أقـــرب محافظـــة لـــه إذا تعـــذر ذلـــك، وعلـــى النـــادي أن يخطـــر الهيئـــة 

 .رقـــم الحســـاب، واآليبـــان، وال يجـــوز تغييـــر البنـــك إال بموافقتهـــاباســـم البنـــك، والفـــرع، و

 :ساسيةاأل

41 

 

 اإليرادات:

 تتكون إيرادات النادي من الموارد التالية:  .1

 اإلعانة التي تقدم من الهيئة. -أ

 المبالغ المتصلة بالعضوية )العضوية الذهبية والعضوية العادية(.  -ب

 دخل المباريات وما قد ينتج عنها من موارد. -ج

 استثمار الممتلكات، كالمنشآت الرياضية، والصاالت بعد موافقة الهيئة. -د

أخـــذ حقـــوق الرعايـــة، وعوائـــد اإلعـــالن والتســـويق، والنقـــل التليفزيونـــي، بعـــد  -ه
موافقـــة الهيئـــة مـــع مراعـــاة الضوابـــط واإلجـــراءات المقـــررة مـــن الهيئـــة واالتحـــاد 

 المعنـــي.

 التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة، على أن تكون وفقًا للقواعد اآلتية:  -و

 أال يترتب على التبرع مخالفة للنظام العام. (1

 التبرع مخالفة لألنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة. أال يترتب على (2

، يكون بحوالة أو بأي وسيلة الكترونية مرخصةنقداً، ويكـــون التبـــرع للنـــادي  يجب أن ال   (3
وإذا تعـــذر ذلـــك فيكـــون دفـــع قيمتـــه بشـــيك مـــن المتبـــرع باســـم النـــادي، 

 ويعطـــى المتبـــرع إيصـــال تســـلم بذلـــك. 

 :ساسيةاأل

44 

45 
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يخصـــص ســـجل إحصائـــي ســـنوي فـــي النـــادي، تـــدون فيـــه جميـــع التبرعـــات،  (4
 ن هـــذا الســـجل فـــي نهايـــة كل ســـنه ميالديـــة. وتـــزود الهيئـــة بنســـخة مـــ

 يخضع من يخالف هذه القواعد للمساءلة وفقًا لما تقضي به األنظمة. (5

% علـــى األقـــل مـــن الفوائـــض الماليـــة الســـنوية إلعـــادة 10يجنـــب النـــادي مـــا نســـبته  .2
اســـتثمارية لـــدى المؤسســـات الماليـــة المرخصـــة فـــي صناديق مـــن خـــالل  ااســـتثماره

  بذلـك.المملكـــة، مـــع إحاطـــة الهيئـــة 

 

 النادي:تحصيل إيرادات 

يجب ان يكون تحصيل إيرادات النادي من خالل الوسائل البنكية كالشيكات المصرفية أو البنكية او التحويل 
دام وسائل التحصيل االليكترونية المرخصة من مؤسسة النقد أو باستخ المصرفي او اإليداع البنكي المباشر 

ويمنع تحصيل األموال نقداً وفي جميع األحوال يجب االلتزام باألصول واإلجراءات العربي السعودي، 
 .المحاسبية عند تسجيل وتقييد إيرادات النادي من قبل المدير المالي

 

 مصروفات النادي: 

الالئحة األساسية لألندية  حيـــات المحـــددة فـــيللصال إال وفقـــاال يجـــوز صـــرف المبالـــغ  -
 الرياضية.

 تتكون مصروفات النادي من: -
 .الصحي والسكن والنقلوالرواتب والتأمين  األجور  .1
 والعاملين، وفًقا لإلجراءات المنظمة لذلك.عقود الالعبين والمدربين مقدمات  .2
 المياه والكهرباء والمحروقات.  .3
 البريد، والهاتف، والبرقيات، وخدمات االتصاالت األخرى.  .4
 ترميم، وصيانة، وإيجارات المباني. .5
 .من معسكرات داخلية وخارجية واعاشة ونقل بري وجوي نفقات تنفيذ األنشطة .6
لمطبوعات، واألجهزة، واألثاث، والمستلزمات الخاصة األدوات المكتبية والرياضية، وا .7

 بالنادي.
 االشتراكات في االتحادات الرياضية.  .8
 بدل الغرامات والجزاءات التي تفرض على النادي. .9

ً نفقات  .10  عالج الالعبين داخلياً وخارجيا
 ، ومكافآت. وإعاشة، وانتداباتومركبات، بدالت تمثيل،  .11
 تأمين وسائل النقل وقطع الغيار.  .12
 نثريات .13

 : كيفية الصرف

ال يصـــرف أي مبلـــغ مالـــي إال للمســـتفيد األول، بأمـــر صـــرف موقـــع مـــن الرئيـــس التنفيـــذي مـــع 
التنفيـــذي أو المديـــر المالـــي المديـــر المالـــي، وفـــي حـــال اســـتحقاق صـــرف ألي مـــن الرئيـــس 

فـــال يجـــوز توقيـــع مـــن لـــه اســـتحقاق فـــي ذلـــك، وتنتقـــل صالحيـــة الموافقـــة علـــى الصـــرف 
من الالئحة   . وال يتم أمر الصرف إال بعد توفر المستندات المطلوبةــى مجلـــس اإلدارةفـــي هـــذه الحالـــة إلـ

 اسية لألندية الرياضية.األس 

 :ساسيةاأل

46 

47 

48 

 

 

 : مصروفات المهمات الخاصة

 يتحمل النادي مصروفات مندوبية في المهمات الخاصة به. .1
 يؤمن النادي السكن، اإلعاشة، والتنقالت في مهمات النادي. .2

 :ساسيةاأل

53 

56 
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 : شراء مستلزمات النادي

 يتم شراء مستلزمات النادي بإحدى الطرق التالية: 

 .خـمـسـين ألـف لاير 50,000 الشراء المباشـر بما ال يتجاوز  .1

فيكـــون   مائة وخمسون الف لاير    150,000    خمسين الف لاير سعودي الى  50,000زاد على    ما  .2
 ســـعًرا. باألقلبموجـــب تســـعيرات يؤخـــذ 

يطـــرح فـــي منافســـة تحـــت   ،مائـــة وخمســـين ألـــف ريـــال ســـعودي  150,000زاد عن    ما .3
إشـــراف المكتـــب، وفـــي حـــال رأى النـــادي التعاقـــد المباشـــر مـــع مـــزود خدمـــة معيـــن 

قبـــل إتمـــام التعاقـــد مـــع   فيجـــب عليـــه إخطـــار مكتـــب الهيئـــة المعنـــي  ،العتبـــارات فنيـــة
ات التعاقـــد مـــع مـــزود الخدمـــة، وتبيـــان القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــد، إيضـــاح مبـــرر 

 واألصنـــاف المؤمنـــة، وعددهـــا، وكيفيـــة دفـــع مبلغهـــا. 

 المحلية، مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة. شراء المنتجاتيفضل  .4

 :ساسيةألا
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 السفر واالنتداب:  
 بدل االنتداب: 

يصـــرف النـــادي بـــدل انتـــداب ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة، والســـعوديين المتعاقديـــن،  .1
 الئحة األساسية لألندية الرياضية.لامن  57اً للمادة والمتعاونيـــن لليـــوم الواحـــد وفـــق

 

 تذاكر السفر: 
ل لرئيـس مجلس اإلدارة، والدرجة ال األعمايصرف تذكرة سفر للمنتدبين في مهمات النادي بدرجة رج

 ء مجلـس اإلدارة، ومن يتطلب سفره من النادي.االسـياحية ألعض
 

  السكن واإلقامة للمرافقين: 

 لفرق.لفي األماكن المؤمنة ( عمال/مدربين/إداريينفرق النادي المختلفة ) لمرافقيالسكن ي يوفر الناد

 :ساسيةألا

57 

58 

59 

 ممتلكات النادي: 

 والهبـــات والممتلـــكات الثابتـــة والمنقولـــة بمـــا فيهـــا االشـــتراكات ،أمـــوال النـــاديتعتبر  .1
ملـــًكا للنـــادي، وليـــس لألعضـــاء أي حـــق  ،وغيرهـــا واإلعانـــات والتبرعـــات والوصايـــا

عضويتـــه، أو ســـقطت عنـــه، أو لورثتـــه أي فيهـــا، وليـــس للعضـــو المنســـحب، أو الـــذي فقـــد 
 حـــق فـــي المطالبـــة بهـــذه األمـــوال.

 والمبانـــي تشـــمل ممتلـــكات النـــادي األمـــوال النقـــــدية، واألمـــوال المودعـــة فـــي البنـــوك .2
ومـــا فـــي  ووســـائل النقـــل واألثـــاث ــسوالمالبـ واألدوات واألجهـــزة والعقـــارات والمنشـــآت
 حكمهـــا. 

 ال يحق لمجلس إدارة النادي بيع شيء من ممتلكات النادي إال بعد موافقة الهيئة.  .3
أو   كل من يتسبب في ضياع او اتالف شـــيء مـــن ممتلـــكات النـــادي يكـــون ملزمـــًا بدفـــع قيمتـــه .4

ويجـــوز للهيئـــة توقيـــع أي مـــن الجـــزاءات  ـــرار مجلـــس اإلدارة أو الهيئـــةإصالحـــه حســـب ق
 .إصالحهاو  إتالفهباإلضافـــة لدفـــع قيمـــة مـــا تـــم  المقـــررة فـــي هـــذه الالئحـــة

 وبأرقام متسلسلة في المستودع. تسجل جميع ممتلكات النادي حسب تصنيفـها في سجالت معتمــدة .5
يثبـــت فيهـــا الـــوارد  يمســـك المديـــر المالـــي وأميـــن المســـتودع ســـجالت العهـــد العينيـــة .6

 والخـــارج مـــن هـــذه العهـــد.
 ئح.طبقًا لألنظمة واللوا للهيئة تشكيل لجنة لجرد وتصفية ممتلكـات النادي الذي تم حله أو دمجه .7

 :ساسيةألا

60 

 

 سداد المقابل المالي للعضوية للناخبين والمرشحين: 

يجـــب ســـداد المقابـــل المالـــي للعضويـــة مـــن ِقبـــل العضـــو طالـــب العضويـــة بنفســـه عـــن طريـــق 
الترشـــح، حتـــى لـــو كانـــت مـــدة العضويـــة الحســـاب البنكـــي للنـــادي خـــالل فتـــرة فتـــح بـــاب 

 انتهـــت أو ســـتنتهي.

 :ساسيةألا

71 
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 :سداد عائد االستثمارحساب االستثمار و
 سداد العائد:

 يسدد عائد االستثمار السنوي وفق ما هو منصوص عليه بشروط المزايدة.
 

 :حساب االستثمار

ً  النادييخصص  خاصاً باالستثمار تودع فيه عوائد االستثمار، وال يجوز تلقي أي عائد استثماري إال  حسابا
من خالل هذا الحساب، على أن يتم الصرف من الحساب وفًقا للقواعد المقررة في الالئحة األساسية لألندية 

 الرياضية.

 :اإلستثمار

35 

36 



7 
V1                                                                                                                                                                               2019ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 إختصارها إسم الالئحة

 األساسية لألندية الرياضية.الالئحة األساسية  -

 اإلستثمار  األراضي المخصصة لألندية الرياضية. استثمار الئحة  -

 الدليل دليل استراتيجية دعم األندية الرياضية. -


